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La reivindicació de 
la cultura contra 
les retallades

Lluís Pasqual clama contra la 
tisorada que obliga el Lliure 
al suprimir tres muntatges

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L
a denúncia de la política 
de retallades a les instituci-
ons culturals catalanes es va 
multiplicar ahir amb una 

veu tan autoritzada com la de Lluís 
Pasqual, acèrrim defensor de la cul-
tura com a servei públic. Vuit dies 
després que tingués la confirmació 
oficial d’una nova rebaixa pressu-
postària a la Junta de Govern del Te-
atre Lliure, el director de la històri-
ca institució va anunciar la supres-
sió de dues obres de la programació 
d’aquesta temporada, que se sumen 
a la que ja es va descartar a princi-
pis de mes. Llavors va caure L’onada 
(del 3 de maig al 3 de juny a Montju-
ïc), i ara, Bombollavà (4 al 8 de juliol a 
Montjuïc) i Amadeu, la que tancava 
la temporada (12 al 22 de juny), tam-
bé a la Sala Fabià Puigserver i amb 
el gran reclam d’Albert Boadella i 
el seu muntatge sobre les sarsueles 
d’Amadeu Vives.
 Pasqual no va alçar la veu ni va 
crispar el gest en excés, però no li va 
fer falta davant la contundència dels 
fets. No havia de sobreactuar com fa-
ria un mal intèrpret. Després d’una 
retallada de 576.000 euros en el pres-
supost del 2011 n’ha arribat una al-
tra, encara superior, de 614.000 per 
al 2012. El Lliure va tenir un pressu-
post de 8,9 milions d’euros el 2011.

ESTRUCTURA JUSTA / Davant la impos-
sibilitat de reduir estructura, amb 
un ERO com es planteja la direcció 
del Liceu per exemple, l’única sor-
tida del gestor del Lliure ha estat re-
duir l’oferta artística en tres espec-
tacles, com també ha fet el coliseu 
de la Rambla. «Hi ha 62 persones tre-
ballant al Lliure, menys de la mei-
tat que al TNC», va subratllar sense 
ànim de polemitzar.
 La situació de l’altre gran teatre 
públic és diferent. Tant el seu direc-
tor, Sergi Belbel, com la seva gerent, 
Pepa Piñol, van garantir que no vari-
arien la programació, tot i que el seu 
pressupost també serà bastant infe-

rior als 13 milions del 2011. «Man-
tindrem els nostres compromisos 
fins a final de temporada», va dir 
Belbel. El director del TNC ja va di-
buixar una programació a la baixa 
(15 espectacles) per a la seva penúlti-
ma temporada al capdavant del tea-
tre. Són 10 menys dels que va progra-
mar quan va arribar al càrrec el curs 
2006-2007. «En aquesta situació ha 
de primar la qualitat sobre la quan-
titat», ha insistit sempre Belbel.

CONCEPTE REPUBLICÀ / En la seva de-
fensa del servei públic de la cultu-
ra, Pasqual no va dubtar ahir a re-
cordar la seva etapa de responsable 
de l’Odéon de París durant sis anys. 
«No m’agrada parlar de fora, però re-
cordo el concepte republicà que vaig 
aprendre a França. Els diners que dó-
na un ministeri de Cultura van als 
ciutadans, no als teatres públics». En 
aquest sentit, parla fins i tot de con-
vocar uns Estats Generals de la Cul-
tura per analitzar la situació.
 La convocatòria ja ha trobat el su-
port d’un altre gestor incondicio-
nal en la defensa de la cultura. Sal-
vador Sunyer, director del festival 
Temporada Alta de Girona i Salt, va 
demanar ahir un «pacte nacional». 
«El necessitem per salvar la cultura. 
¿Quants teatres hi ha tancats o gai-
rebé tancats fora de Barcelona i sen-
se diners per obrir?», va dir. Sunyer 
va fer un paral·lelisme contundent: 
«La situació de la cultura en aquest 
país s’assembla a la relació entre 
Catalunya i Espanya. Tothom accep-
ta que Espanya maltracta en el ter-
reny fiscal Catalunya però mai és el 
moment de parlar-ne».
 Sí que va parlar Pasqual al pre-
sentar la seva estrena a la Sala Fa-
bià Puigserver, amb un gran reparti-
ment liderat per Eduard Fernández, 
com a director del Lliure en la sego-
na etapa. Demà presenta Quitt, els ir-
responsables són en vies d’extinció, de Pe-
ter Handke, estrenada el 1974 i que 
Pasqual va definir com «un gran po-
ema sobre la bogeria del capitalis-
me». Ficció i realitat, juntes. H

Els gestors teatrals s’uneixen 
al director en la defensa dels 
recursos públics

TEATRES DEL CANAL / ALBERT BERTRAN

Una escena d’‘Amadeu’, 
l’obra d’Albert Boadella 
que s’ha quedat fora del 
programa del Lliure.

La protesta dels 
treballadors del Liceu 
diumenge passat.

LES CONSEQÜÈNCIES DE L’AJUST ALS ESCENARIS

EL PRESSUPOST
DEL TEATRE LLIURE
2011 2012

8.948.785 €

(-15,0%)
GENERALITAT

2.470.545 €

(-1,5%)
AJUNTAMENT

2.773.632 €

(-12,0%)
INAEM

829.000 €

(-13,0%)
DIPUTACIÓ

451.045 €

(-10,0%)
APORTACIÓ PÚBLICA

6.524.222 €

(--)
INGRESSOS PROPIS

2.424.563 €

(PREVISIÓ)

J La Conselleria de Cultura és el 
segon organisme públic, després 
de l’Ajuntament de Barcelona, en 
el suport institucional al Lliure. 
Per això la seva retallada d’un 
15% respecte al 2011 és la més 
significativa. Contrasta amb 
l’1,5% de la subvenció municipal.

LA CONSELLERIA 
BAIXA UN 15%

la dotació

J El Lliure va generar l’any passat 
uns ingressos propis (taquillatge 
i gires) de 2,4 milions, un 37% 
per cent del seu pressupost. 
Lluís Pasqual va posar ahir 
un exemple molt gràfic de les 
dificultats econòmiques del 
teatre. Té problemes per fer 
front a inevitables obres de 
manteniment que afecten l’aire 
condicionat dels escenaris de 
Gràcia i Montjuïc.

La línia que creuava la 
plaça de Sant Jaume 

A
mb la reunificació d’Ale-
manya, Berlín va desco-
brir que tenia el doble, o 
més, de tot. Més teatres, 

més auditoris, més òperes i més 
orquestres. Era així per obra i grà-
cia del mur que dividia la ciutat. A 
Barcelona no hi havia mur, però sí 
que hi havia una línia que creua-
va la plaça de Sant Jaume. Conver-
gents, a un costat. Socialistes, a l’al-
tre. D’aquesta divisòria en va néi-

xer un model que va multiplicar els 
equipaments culturals i que ara, i 
perdoneu-me la redundància, la cri-
si ha fet entrar en crisi.
 Una ciutat com Barcelona, ¿es 
podia permetre tant teatre públic? 
Doncs sembla que no. Lluís Pasqual 
es lamentava ahir a l’anunciar les re-
tallades que ha de fer al Lliure que en 
aquest país partim de mínims molt 
mínims. Segurament, però es tracta 
de molts mínims que, sumats, ja no 
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